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САВЕТ ЕВРОПЕ
Савет Европе (СЕ) – са 47 земаља чланица и
популацијом од преко 800 милиона људи –основан је 1949.
како би осигурао да се ужасни призори из Другог светског
рата више никад не понове. Његов рад је јединствен
по томе што се све што се ради базира на суштинским
вредностима: људским правима, демократији и владавини
права.
■

То је једина организација у свету где омладински
лидери доносе одлуке подједнако као и представници
влада о приоритетима, програмима и политикама младих.
■

WШТА ЈЕ ЕВРОПСКА
ОМЛАДИНСКА ФОНДАЦИЈА?
Европска омладинска фондација формирана је
1972. године и игра кључну улогу у раду Савета Европе
у подстицању сарадње између младих људи у Европи,
како би олакшала њихово активно учешће у грађанском
друштву и политичком одлучивању.
■

Преко 40 година Фондација пружа помоћ и средства
за омладинске активности које промовишу људска права,
демократију, толеранцију и солидарност. На тај начин је
дат глас младим људима у политичком и демократском
животу, али и алати који су им потребни како би ефикасно
функционисали у данашњем разноврсном друштву.
■

ЖЕЛИТЕ ДА ЗНАТЕ НАШЕ БРОЈКЕ?
Сваке године Фондација, која је лоцирана у Европском
омладинском центру Савета Европе у Стразбуру, издваја око
3 милиона евра за омладинске пројекте.
■

Фондација подржава једну омладинску активност за
сваки радни дан у Европи – 300 грантова који укључују 15.000
младих људи годишње. Више од 370.000 младих Европљана
имало је директне бенефиције од финансираних пројеката.
■

ШТА ЈЕ НОВИНА?
Након поновног структурирања у 2013. години, улога
Фондације у помагању и обликовању активности које се
финансирају је учвршћена. Запослени у Фондацији стоје на
располагању за давање пријатељског савета и смерница, као и
помоћи око процене садржаја и методологије. Желе да знају шта
организације које аплицирају желе да постигну и како да утичу, као
и да се упознају са потенцијалним резултатима њихових пројеката.
■

Како је буџет ЕОФ сачињен од јавног новца, све пријављене
апликације се детаљно анализирају и оцењују како би се
обезбедила трнспарентност и одговорност и спречила превара.
Грантови треба да буду надокнађени (у целости или делимично)
у случају неправилности или грешака и додатне санкције се
примењују у случајевима преваре.
■

Нови интерактивни сајт Фондације - http://eyf.coe.int –
обухвата забавне и информативне алате, као и материјале
за учење које обезбеђују Фондација и саме регистроване
организације.
■

КО МОЖЕ ДА АПЛИЦИРА?
►► Интернационалне

омладинске НВО
присутне у најмање 7 држава чланица
►► Интернационална мрежа омладинских
НВО из најмање 7 држава чланица
►► Регионалне мреже омладинских
НВО из 4-6 држава чланица
►► Националне омладинске НВО са
седиштем у држави чланици
►► Локалне омладинске НВО са
седиштем у држави чланици

Ове организације морају бити непрофитне и
невладине, са сопственим статутима, које воде млади
људи и које су намењене младим људима старости 15-30
и морају радити у складу са вредностима Савета Европе.
■

ШТА ПОДРЖАВАМО?
Фондација подржава активности, студије,
истраживања, материјале и документа која су у складу са
вредностима и радом Савета Европе. Активности углавном
морајуда се одржавају у једној или више држава чланица
фондације.
■

■

Пројекти морају бити осмишљени тако да:

►► јачају

мир и сарадњу
ближу сарадњу и
разумевање међу младим људима
►► подстичу размену информација
►► стимулишу међусобну помоћ
►► промовишу

Они такође морају укључити и тренутне приоритете
омладинског сектора Савета Европе (погледати сајт за
више детаља).
■

...И ШТА НЕ ПОДРЖАВАМО?
►► Комерцијалне

пројекте
►► Изградњу и куповину опреме или објеката
►► Туристичке активности
►► Спортске активности
►► Статуарне састанке
►► Активности у оквиру школских и
универзитетских програма
►► Стипендије
►► Активности ограничене на стручну обуку

ШТА НУДИМО?
■ Постоје четири категорије грантова које су на
располагању различитим типовима организацијама:
►► Интернационалне активности (отворене
свима осим локалним НВО)
►► Структурни грантови (нису на располагању
националним и локалним НВО)
►► Пилот активности (нису на располагању
интернационалним НВО/мрежама)
►► Годишњи планови рада (на располагању
само интернационалним НВО/мрежама,
могу садржати пилот активности)

КОЈИ СУ КОРАЦИ?
Регистрација
Кандидати морају прво регистровати своје
организације у базу Европске омладинске фондације
■

Апликација
Уколико је регистрација потврђена, кандидати морају
обезбедити потпуне и детаљне пријаве пре подношења захтева
■

Одлука
Одлуке о интернационалним активностима,
плановима рада и структурним грантовима се доносе у јуну
и децембру сваке године. За пилот активности, одлуке се
доносе на свака 2-3 месеца. Све одлуке су доступне на сајту.
■

Обавештење
Формулари одобрених грантова са сетом техничких
услова за спровођење процедуре уплате се шаљу
апликантима који су прошли и 80% од гранта се плаћа
углавном 10 недеља пре почетка активности.
■

Евалуација
Активност и финансијски извештај морају се послати
Европској омладинској фондацији два месеца након
завршетка активности. Преосталих 20% гранта плаћа се
када Фондација прими задовољавајући извештај.
■ Сви рокови и даље информације се налазе на сајту.
■
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SRP
Savet Evrope je vodeća organizacija za ljudska
prava na kontinentu. Obuhvata 47 država, od
kojih su 28 članice Evropske unije. Sve države
članice Saveta Evrope potpisale su Evropsku
konvenciju o ljudskim pravima, sporazum čiji je cilj
zaštita ljudskih prava, demokratije i vladavine
prava. Evropski sud za ljudska prava nadgleda
primenu Konvencije u državama članicama.
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